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27 lutego 2022

Œroda Popielcowa

Œroda Popielcowa, zwana potocznie
Popielcem, to uroczystoœæ ruchoma, ob-
chodzona w Koœciele Katolickim w ró¿-
nych terminach, w zale¿noœci od da-
ty Œwi¹t Wielkanocnych. Wypada ona
dok³adnie 46 dni przed Wielk¹ Niedziel¹
i rozpoczyna okres Wielkiego Postu.

W 2022 roku Popielec wypada 2 mar-
ca. Pamiêtajmy, ¿e w tym dniu wszyst-
kich katolików obowi¹zuje post œcis³y,
czyli spo¿ycie trzech posi³ków, w tym
tylko jednego do syta. Centralnym punk-
tem podczas nabo¿eñstwa w Œrodê Po-
pielcow¹ jest posypywanie g³ów wier-
nych popio³em. Obrzêd ten wywodzi siê
z czasów staro¿ytnych, z tradycji juda-
izmu. Jest to akt najwy¿szej skruchy,
polegaj¹cy na uznaniu w³asnej marnoœci
w oczach Boga. Grzesznik podkreœla w
ten sposób w³asn¹ œmiertelnoœæ i zniko-
moœæ. W Koœciele katolickim zwyczaj ten
zosta³ wprowadzony w XI wieku przez
papie¿a Urbana II. Kap³ani, posypuj¹c
nasze g³owy popio³em z palm poœwiêco-
nych w ubieg³oroczn¹ Niedzielê Pal-
mow¹, wypowiadaj¹ s³owa z Ksiêgi Ro-
dzaju: „Prochem jesteœ i w proch siê ob-
rócisz” lub cytuj¹ s³owa Ewangelii œwiê-
tego Marka: „Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê”. Obrzêdowi towarzyszy
odœpiewywanie pokutnych pieœni: „Wisi
na krzy¿u”, „Ludu, mój ludu” czy „Jezu
Chryste, Panie mi³y”.

Celebrowanie Œrody Popielcowej ma
wszystkim wiernym przypomnieæ o ko-
niecznoœci pokutowania za grzechy i du-
chowego przygotowania siê na œwiêto-
wanie Zmarwtychwstania Chrystusa.

Pamiêtajmy jednak o dystansie spo³ecz-
nym, maseczkach i dezynfekcji r¹k. Pro-
simy parafian o zrozumienie, odpowie-
dzialnoœæ za siebie i pomoc w zacho-
wani wszystkich obostrzeñ. Wyznaczy-
liœmy  w naszym koœciele dolnym ozna-
czone miejsce, przy ekranie z pieœniami
w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do
ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzie-
laj¹ Komunii Œw. na rêkê.
Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej
do Parafian. W czasach pandemii apelu-
jemy o przekazywanie finansowego
wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na
konto parafii. Nr konta Parafii Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia
Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548
9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za prze-
kazanie darowizn!

Warto pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e Jan
Pawe³ II og³osi³ Popielec Dniem modlitw
o pokój na œwiecie.      Agnieszka K.

postnej pokuty. Jest to dzieñ postu i wstrzemiêŸliwoœci. W tym dniu Msze œw.
bêdziemy odprawiaæ o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Po ka¿dej Eucharystii
nast¹pi obrzêd posypania g³ów popio³em. Od Œrody Popielcowej obchodzimy
kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

  6.W czasie Wielkiego Postu w koœciele bêd¹ przygotowane kosze, do których mo¿na
sk³adaæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy itp.
¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

  7.Zachêcamy wszystkich do udzia³u w tradycyjnych nabo¿eñstwach wielko-
postnych. W pi¹tki o godz. 17.15 odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu
dusze naszych zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20
minut przed nabo¿eñstwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie
¯ale z kazaniem pasyjnym.

  8.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  9.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament.

O godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji nowych powo³añ kap³añskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo-
¿eñstwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej:
lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych
pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Po Mszy œw. odbêdzie
siê spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii œw.

10.Zapraszamy wszystkich, którzy pragn¹ uwielbiaæ Boga w Najœwiêtszym Sakramencie do
s³u¿by w Bractwie Adoracji. Spotkanie formacyjne odbêdzie siê o godz. 18.45 w salce 1.

11. W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.
Homilia: Msza œw. uczy nas pojednania. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla dzie-
ci. Zaœ o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel modl¹cych
siê. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

12. I pi¹tek Wielkiego Postu, to dzieñ modlitwy wynagradzaj¹cej oraz postu
w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne
¿yj¹ce niemoralnie, które siej¹ zgorszenie i wyrz¹dzaj¹ krzywdê dziecim i m³o-
dzie¿y, a tak¿e za ludzi, których gorsz¹ce czyny duchowieñstwa g³êboko rani¹.

13.Rodziny, które chc¹ w³¹czyæ siê w Domowy Koœció³, zapraszamy na spotkanie
organizacyjne w I pi¹tek miesi¹ca po Mszy œw. wieczornej do salki nr 2.

14.W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca
NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.

15.W sobotê (5.03) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezê w pi¹tek o godz. 18.45. Katecheza odbêdzie siê w salce nr 2.

16.W przysz³¹ niedzielê (Pierwsza niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa.

17.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny
z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainteresowanym
osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez
telefon. S¹ jeszcze wolne intencje mszalne w tygodniu o godz. 7.00.

18.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW    (28 LUTY - 06 MARZEC 2022)

PONIEDZIA£EK (28.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego dla ++ rodzi-

ców: Kazimiery i W³adys³awa Barejów, Janiny i Antoniego Grafów
2/za  Krystynê Brzostowsk¹ w 1 r. œm.

7.30.00 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za zmar³ych w lutym:

2/za ++ rodziców: Antoniego i Annê, ++ teœciów: Helenê i Stefana
oraz ++ ziêcia Remigiusza i jego rodziców

3/za + Katarzynê Sza³owsk¹ w 6 r. œm.
4/za ++ mieszkañców z ul. Mieszka I 15

WTOREK (01.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Jana Michalskiego w 30 dni po œmierci

2/za + Franciszka Henkelmanna w 1 m-c po œmierci
7.30.00 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Romana Nowaka w 1 r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron z proœb¹

o Mi³osierdzie Bo¿e dla nich (od ¿ony, dzieci i wnuczek)
2/za + babciê W³adys³awê Polak w 5 r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne
3/za ++ Helenê i Henryka Piskorskich, Mariê i £ukasza ¯arskich oraz + Kry-

stynê Ko³oszczyk
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (02.03.2022 r.) - ŒRODA POPIELCOWA
  7.00 - za + Ewalda GwioŸdzika (od s¹siadów)
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - za ++ z rodzin: Michalskich, Zarzecznych, Szeberów, Wielgusów, Winiar-

czyków, Nitnerów, Grzonków, Serwotków i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
16.30 - za + Anitê Œmiejê (od kole¿anek)
18.00 1/w intencji brata Kazimierza z proœb¹ o ³askê wiary, nadziei i mi³oœci oraz

b³og. Bo¿e dla niego i ca³ej rodziny
2/za + wnuczkê Justynkê w 8 r. œm. we wspomnienie urodzin

CZWARTEK (03.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ babciê, siostrê, rodziców i mê¿a

2/w intencji Wojciecha, z podziêkowaniem za wszystkie otrzymane ³aski,
z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a oraz opiekê Matki Bo¿ej i Anio³a Stró¿a

  7.30 - Ró¿aniec
7.30.00 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, or-
ganistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin

3/za ++ rodziców: Agnieszkê i Stefana, Kazimierê, Kazimierza i Tadeusza
oraz ++ dziadków z obu stron prosz¹c o radoœæ wieczn¹ dla nich

PI¥TEK (04.03.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. KAZIMIERZA, KROLEWICZA    
  7.00 1/za ++ rodziców: Halinê i Huberta, ++ dziadków z obu stron

2/za + mamê Hildegardê Frosztêga w kol. r. œm. z proœb¹ o ¿ycie wieczne
  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna : za + Kazimierza Jastrzêbskiego (od brata z rodzin¹)

Homilia: Msza œw. uczy nas pojednania
17.15 - Droga Krzy¿owa  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za ++ Kazimierza Skibê, Tomasza Ksiê¿yka i Wies³awa Trojszczaka
Homilia: Zrób jak Józef - Przyjaciel modl¹cych siê

SOBOTA (05.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/za + szwagra Ryszarda oraz wszystkich ++ z bli¿szej i dalszej rodziny
3/za + mê¿a Kazimierza Kad³ubskiego

16.00 - Msza œw. Chrztów: Regulski Mieszko oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
Wróblewska Wiktoria, Pielach Stanis³aw

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - w intencji Daniela w 60 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og.
NIEDZIELA (06.03.2022 r.) - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Stanis³awy i Andrzeja Kranc z rodzin¹)
  9.30 - za + Janinê Szubert w 1 r. œm.
11.00 - za + Zenona ¯yczyñskiego

B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa
12.30 - w intencji Ingi w 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og.

dla solenizantki, mê¿a oraz dzieci z rodzinami (Dziêkczynienie)
16.15 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
17.00 - w intencji Julii Rity w 1 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, z proœb¹

o dalsze b³og., opiekê Matki Bo¿ej i zdrowie dla ca³ej rodziny
20.00 - za + W³adys³awa Koniecznego      Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (27 luty 2022)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu

o godz. 18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê naszego
cmentarza parafialnego. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Tydzieñ Modlitw
o TrzeŸwoœæ Narodu. Zaœ przysz³a niedziela (6.03) jest Niedziel¹ TrzeŸwoœci.
Kolekta tej niedzieli ma charakter ja³mu¿ny postnej.

  3.Od dzisiejszej niedzieli (27.02) rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabo-
¿eñstwo o charakterze przeb³agalnym i wynagradzaj¹cym za grzechy, zw³aszcza
pope³nione w okresie karnawa³u. Polega ono na ca³odziennej Adoracji Najœwiêt-
szego Sakramentu w niedzielê, poniedzia³ek i wtorek przed œrod¹ popielcow¹.
Adoracja potrwa w niedzielê (27.02) od godz. 13.30 do 20.00, a w poniedzia³ek
(28.02) i wtorek (1.03) od godz. 7.30 do 18.00.

  4.We wtorek o godz. 16.30 odbêdzie siê spotkanie Zespo³u Charytatywnego. Zapra-
szamy wszystkich chêtnych, którzy pragn¹ zajmowaæ siê celami charytatywnymi
w naszej wspólnocie parafialnej.

  5.W Œrodê Popielcow¹ (2.03) z ca³ym Koœcio³em rozpoczynamy okres wielko-
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Jak prze¿yæ Wielki Post

Praktyka Wielkiego Postu zrodzi³a siê
w IV wieku i szybko rozpowszechni³a siê
w ca³ym Koœciele. Nawi¹zuje do czter-
dziestodniowego postu Jezusa
na pustyni. Ten specjalny czas
w Koœciele przeznaczony jest
na post, ja³mu¿nê i umartwie-
nie, które kojarz¹ siê zwykle z
czymœ przykrym i uci¹¿liwym.
Zadaniem ich jest jednak po-
moc w uporz¹dkowaniu nasze-
go ¿ycia, porzucenie grzechu i
przemiana serca. Czasami nur-
tuj¹ nas pytania, po co w czasie Wielkie-
go Postu mamy siê podj¹æ kolejnych wy-
rzeczeñ. Codziennoœæ przynosi nam spo-
ro trudów, k³opotów i z wielu rzeczy re-
zygnujemy. Jednak do wszystkich wa¿-
nych wydarzeñ w ¿yciu odpowiednio siê
przygotowujemy. Aby dobrze prze¿yæ
nadchodz¹c¹ Wielkanoc jest to równie¿
konieczne. U progu kolejnego Wielkie-
go Postu warto uœwiadomiæ sobie stan
w³asnej duszy, w³asne s³aboœci i grzechy.
¯yj¹c w ogromnym pêdzie, chc¹c nad¹-
¿yæ za wszystkimi przemianami, sami za-
czynamy goniæ za ulotnymi wartoœciami.
Bêd¹c w ci¹g³ym ruchu i chaosie, trudno
us³yszeæ Boga.

Wielki Post powinien staæ siê prób¹ za-
trzymania i zastanowienia nad tym, co
jest wa¿ne w naszym ¿yciu. Post zacho-
wuje cz³owieka w stanie czujnoœci, bu-
dzi wra¿liwoœæ na Boga, pozwala poznaæ
samego siebie, bo wówczas dochodzi do
g³osu to, co jest w cz³owieku g³êboko
ukryte. Ma pomóc usun¹æ z naszego ser-
ca resztki skutków grzechu i byæ czasem
wiêkszego rozmodlenia, s³uchania s³owa
Bo¿ego i naœladowania w naszym ¿yciu
Jezusa. Pomocne w tym bêd¹ postano-
wienia wielkopostne. Warto w tym okre-
sie pozbyæ siê zbêdnych wype³niaczy
naszego czasu. Odzyskajmy czas dla
Boga, dla budowania naszej osobistej
relacji z Nim oraz poœwiêæmy wiêcej cza-

su naszym najbli¿szym. Niejednokrotnie
te relacje s¹ tak trudne, ¿e rozpoczyna-
nie ich naprawy jest prawdziwym wyrze-
czeniem, o wiele trudniejszym ni¿ przy-
s³owiowe niejedzenie cukierków. Kiedy

podejmujemy jakieœ postanowienie
wielkopostne postarajmy siê nie
mówiæ o nim wszystkim wokó³,
pokazuj¹c jak bardzo „cierpimy” i
siê umartwiamy. W ten sposób w
ogóle nie prze¿yjemy tego czasu,
tylko go przeczekamy. Nasze po-
stanowienia maj¹ byæ uderzeniem
w s³aby punkt, w to, co jest w nas
nieuporz¹dkowane. Post nie powi-

nien stanowiæ wartoœci samej w sobie,
tylko ma s³u¿yæ wewnêtrznej przemianie.
Ma nas nie tylko przybli¿aæ do Boga, ale
tak¿e do ka¿dego cz³owieka poprzez ja³-
mu¿nê i uczynki mi³osierdzia. Mi³oœæ do
Boga wyra¿amy poprzez mi³oœæ bliŸnie-
go, dlatego w tym czasie powinniœmy
dawaæ coœ z siebie drugiemu cz³owieko-
wi. W Wielkim Poœcie chodzi o otwiera-
nie siê na przyjêcie tego, co jest skutkiem
wydarzeñ paschalnych, które œwiêtujemy
podczas Wielkiej Nocy. Tym skutkiem
jest Zbawienie. Ono jest efektem mêki,
œmierci i Zmartwychwstania Jezusa.
Wielki Post jest potrzebny, aby otwieraæ
siê na Zbawienie i jednoczeœnie walczyæ
z tym, co jest przeszkod¹ na drodze do
jego przyjêcia.    J.Z.

Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”

Skutki i owoce Eucharystii (1)

W pierwsz¹ niedzielê Adwentu rozpo-
czê³a siê realizacja kolejnego programu
duszpasterskiego Koœcio³a w Polsce.
Has³em przewodnim programu na lata
2019-2022 jest „Eucharystia daje ¿ycie”.
W tym roku has³o g³ówne programu
duszpasterskiego brzmi: „Pos³ani w po-
koju Chrystusa”. W ramach tego progra-
mu rozwa¿amy jakie s¹ skutki udzia³u
wiernych we Mszy œw.

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

Migawki z ¿ycia naszej parafii

14.02. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych oraz ich
rodzin. Podczas homilii ks. Proboszcz roz-
wa¿y³ temat: „Wiara staje siê kultur¹ -
Eucharystia a codzienne ¿ycie”. Ks. Pro-
boszcz nawi¹zuj¹c do tematu odniós³ siê
do patronów dnia Œw.Cyryla, mnicha i
Metodego, biskupa - jako pierwszych
ewangelizatorów s³owa Bo¿ego. Odczyta³
równie¿ fragment Adhortacji Apostolskiej
„Sacramentum Caritatis”, w której papie¿
Benedykt XVI napisa³, ¿e „Wierni chrze-
œcijanie potrzebuj¹ g³êbszego zrozumienia
relacji pomiêdzy Eucharysti¹ a codzien-
nym ¿yciem”. Dlatego ks. Józef podkre-
œli³, ¿e Eucharystia prowokuje nas do tego,
abyœmy przyjmowali Jezusa osobowo, jako
Przyjaciela, i abyœmy byli w stanie ¿yæ
Eucharysti¹, która jest Ÿród³em, szczytem
i misj¹ Koœcio³a. Nie mo¿na zatem auten-
tycznej przyjaŸni z Bogiem odizolowaæ od
reszty naszych dziennych spraw. Prawdzi-
wa wiara musi siê stawaæ kultur¹. Na za-
koñczenie ks. Proboszcz odniós³ siê do li-
stu œw. Paw³a Aposto³a do Rzymian: „Nie
bierzcie wiêc wzoru z tego œwiata, lecz
przemieniajcie siê przez odnawianie umy-
s³u, abyœcie umieli rozpoznaæ, jaka jest
wola Bo¿a: co jest dobre, co Bogu przy-
jemne i co doskona³e” (Rz 12,2)

15.02. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Wraz z ks. Dawi-
dem przez wstawiennictwo Œwiêtych Pro-
roków i Patriarchów, Aposto³ów i

Uczniów, Œwiêtych Mêczenników, Œwiê-
tych Biskupów i Doktorów Koœcio³a,
Œwiêtych Kap³anów, Zakonników i Œwiec-
kich wypraszaliœmy ³askê pokoju dla Ukra-
iny. Równie¿ w tym dniu, w zakrystii spo-
tka³a siê Diakonia Liturgiczna, która wraz
z ks. Proboszczem poruszy³a sprawy zwi¹-
zane z Czytaniami oraz modlitw¹ wier-
nych.

18.02. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji czcicieli Mi³osier-
dzia Bo¿ego. Ks. Dawid podczas homilii
rozwa¿y³ temat: „Zbawiciel sam do nas
przemawia, gdy¿ jest zawsze obecny w
swoim S³owie g³oszonym podczas litur-
gii”. Ks. Dawid rozpoczynaj¹c homiliê
zwróci³ uwagê, ¿e Pan Bóg podczas ka¿-
dej liturgii konkretnie do nas przemawia,
a s³owa które w szczególny sposób nas
dotykaj¹ odpowiadaj¹ aktualnej sytuacji
¿yciowej. Ks. Dawid nawi¹zuj¹c do Ewan-
gelii z dnia (Mk 8, 34 - 9,1) podzieli³ siê
refleksj¹ nad zdaniem, które w szczegól-
ny sposób go poruszy³o: „Jeœli ktoœ chce
pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego sie-
bie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie
naœladuje”. Podkreœli³ on, ¿e ka¿dy niesie
swój ¿yciowy krzy¿, na miarê swoich mo¿-
liwoœci. Bardzo wa¿ne jest, abyœmy potra-
fili patrzeæ na krzy¿ oczami Jezusa i pa-
miêtali o tym, ¿e ka¿dy krzy¿ i cierpienie
koñczy siê zmartwychwstaniem. Na za-
koñczenie ks. Dawid zachêci³, abyœmy nie
porównywali siê - kto ma krzy¿ l¿ejszy czy
ciê¿szy, ale uca³owali swój w³asny krzy¿ i
z wiar¹ pod¹¿ali drog¹ ku Zmartwychwsta-
niu.         Bo¿ena S.
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Msza œwiêta, ka¿da Msza œwiêta jest
przed³u¿eniem ofiary Krzy¿a, a równo-
czeœnie œwiêt¹ uczt¹ i zjednoczeniem
wiernych z Chrystusem przez Komuniê
œwiêt¹. Przystêpowaæ do Komunii œwiê-
tej oznacza przyjmowaæ samego Chry-
stusa, który ofiarowa³ siê za nas (KKK
1382). Katechizm Koœcio³a Katolickie-
go wymienia owoce przyjmowania Ko-
munii œwiêtej.

Pe³ne uczestnictwo we mszy œw. oraz
przyjmowanie Komunii œwiêtej:

- pog³êbia zjednoczenie z Jezusem Chry-
stusem (KKK 1391); - chroni przed grzechem
(KKK 1393) i g³adzi grzechy powszednie
(KKK 1394); - tworzy Koœció³ (KKK 1396);
- zobowi¹zuje do pomocy ubogim (KKK
1397); - buduje jednoœæ chrzeœcijan (KKK
1398) i jednoœæ miêdzy ludŸmi; - jest „zadat-
kiem przysz³ej chwa³y” (KKK 1402)

Zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.
Komunia œw. pog³êbia nasze zjednoczenie

z Chrystusem (KKK 1391). Pan Jezus powie-
dzia³: „Kto spo¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).

Pokarm zwyk³y utrzymuje przy ¿yciu cia³o,
a Komunia œw. utrzymuje ¿ycie duszy, pod-
trzymuje i pog³êbia ³aski otrzymane na
Chrzcie œw. Dla wzrostu naszego ¿ycia chrze-
œcijañskiego niezbêdne jest czêste przyjmo-
wanie pokarmu, jakim jest - Komunia eucha-
rystyczna. W Komunii Chrystus wype³nia
nasze serce swoj¹ mi³oœci¹ i czeka na gest
naszej mi³oœci do niego. Bardzo wa¿ne jest
abyœmy sobie to uœwiadomili i przygotowali
siê na zjednoczenie z Bogiem. Od naszej dys-
pozycja i chêci otwarcia siê na przyjêcie Je-
zusa podczas przyjmowania Komunii œw.
zale¿y jej dzia³anie. W Komunii œwiêtej przyj-
mujemy ¿yj¹cego Chrystusa.

Prymas Tysi¹clecia, b³. Stefan Wyszyñski
zwraca³ uwagê na potrzebê œwiadomego
przyjmowania Komunii œw. „Eucharystycz-
na obecnoœæ Chrystusa” – to obecnoœæ ca-
³ego Jezusa Chrystusa – z Dusz¹ i Cia³em,
Bóstwem i Cz³owieczeñstwem (…). Nie ma
zatem wiêkszego zbli¿enia i wiêkszej jed-
noœci nad zjednoczenie Chrystusa z ludŸ-

mi. S³owo Przedwieczne, przystosowuj¹c
siê do naszych mo¿liwoœci i w³aœciwoœci,
oddaje siê cz³owiekowi, aby on po ludzku
odniós³ siê do swego Boga – jako do Po-
karmu”.

Uczta eucharystyczna jest podstaw¹
¿ycia w Chrystusie: „Jak Mnie pos³a³
¿yj¹cy Ojciec, a Ja ¿yjê przez Ojca, tak i
ten, kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ prze-
ze Mnie” (J 6, 57).

Pan Jezus powiedzia³ do œw. Siostry Fau-
styny: „Ach, jak Mnie to boli, ¿e dusze tak
ma³o siê ³¹cz¹ ze Mn¹ w Komunii œw. Cze-
kam na dusze, a one s¹ dla Mnie obojêtne.
Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie
dowierzaj¹. Chcê je obsypaæ ³askami one
przyj¹æ ich nie chc¹. Obchodz¹ siê ze Mn¹
jak z czymœ martwym, a przecie¿ mam serce
pe³ne mi³oœci i mi³osierdzia, Abyœ pozna³a
choæ trochê Mój ból, wyobraŸ sobie naj-
czulsz¹ matkê, która kocha bardzo swe dzie-
ci, jednak te dzieci gardz¹ mi³oœci¹ matki;
rozwa¿ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To s³aby
obraz i podobieñstwo Mojej mi³oœci” (Dz.
1447).

Co buduje a co rozbija komuniê
z Bogiem?
- Komuniê z Bogiem buduje ³aska Bo¿a i

wolna wola cz³owieka. Wyrazem tej jedno-
œci powinno byæ ¿ycie w ³asce uœwiêcaj¹cej,
codzienna modlitwa, szczególnie wspólna
modlitwa w rodzinie oraz dobre uczynki.

- Niezbêdna jest znajomoœæ prawd wiary i
katechizmu, aby nasza wiedza religijna nie
koñczy³a siê na wiadomoœciach ze szko³y
podstawowej. Konieczna jest wiêc sta³a for-
macja religijna np. przez udzia³ w grupach i
diakoniach parafialnych.

- Uwielbienie Boga oraz Adoracja Najœwiêt-
szego Sakramentu jest wyrazem zjednocze-
nia z Chrystusem.

Œw. Jan Maria Vianney powiedzia³:
„Ten, kto przyjmuje Komuniê, zatra-
ca siê w Bogu, jak kropla wody w oce-
anie. Nie mo¿na ich rozdzieliæ”.

Nastêpne odcinki cyklu o owocach
Komunii œw. zostan¹ zamieszczone w ko-
lejnych gazetkach.    D.M.

Wywiad z Ks. dr Dawidem Szpekiem

1. Proszê powiedzieæ coœ o sobie, sk¹d
Ksi¹dz pochodzi, w jakich parafiach
pos³ugiwa³ wczeœniej, nasuwaj¹ce siê
refleksje?

Pochodzê z parafii p.w. Wszystkich
Œwiêtych w Pszczynie, choæ obecnie
osiedle, na którym mieszkam, tworzy
parafiê p.w. œw. Jana Paw³a II. Zosta³em
wyœwiêcony na kap³ana w 2002r. Od tego
czasu pos³ugiwa³em w piêciu parafiach.
Parafia na Tysi¹cleciu jest szósta z kolei.
Ju¿ po raz trzeci znalaz³em siê w Kato-
wicach. Wczeœniej zosta³em skierowany
do parafii p.w. œw. Rodziny w Katowi-
cach-Brynowie i do parafii p.w. WNMP
na Osiedlu Paderewskiego. Kolejne pla-
cówki to zawsze okazja do osobistego
rozwoju, poszerzania horyzontów dusz-
pasterskich, poznawania ludzi.

2. W jaki sposób odkry³ Ksi¹dz po-
wo³anie? I jak zmienia siê ono poprzez
kolejne lata kap³añskiej pos³ugi?

Tytu³ ksi¹¿ki Jana Paw³a II: Dar i Ta-
jemnica niech pos³u¿y za odpowiedŸ. Po-
wo³anie to g³os Boga w sercu, który w
niewyt³umaczalny sposób wzywa do pój-
œcia za nim. Kolejne lata kap³añskiej po-
s³ugi pozwalaj¹ wci¹¿ na nowo to sobie
uœwiadamiaæ.

3. Jak odnajduje siê Ksi¹dz w sytu-
acji ogólnego piêtnowania koœcio³a i
kap³anów za grzechy pewnej grupy?

Nie odpowiadam za cudze grzechy, dla-
tego odnajdujê siê dziêki ¿yczliwoœci pa-
rafian i ksiê¿y, z którymi przysz³o mi
wspó³pracowaæ.

4. Jaki powinien byæ dzisiaj kap³an,
aby poci¹gn¹æ ludzi do Chrystusa?

Autentyczny, jednoznaczny w wierze,
oddany pos³udze Bogu i ludziom, rozmo-
dlony.

5. Kto jest dla Ksiêdza autorytetem
w dzisiejszych czasach i dlaczego?

Jezus Chrystus jest autorytetem w ka¿-
dym czasie a tak¿e ci, którzy autentycz-
nie ¿yj¹ Jego Ewangeli¹. Dlatego wiel-

kimi autorytetami byli dla mnie moi Ro-
dzice. Cieszê siê, ¿e takich osób budz¹-
cych szacunek nie brakuje tak¿e w na-
szej parafii.

6. Jest Ksi¹dz w naszej wspólnocie
parafialnej od kilku miesiêcy. Czy jest
coœ co Ksiêdza zaskoczy³o, zasmuci³o,
ucieszy³o? Jak ¿yje siê na farze?

Jestem wdziêczny, ¿e ju¿ zazna³em po-
œród Was wiele ¿yczliwoœci. Cieszê siê
szczególnie dobr¹ wspó³prac¹ z cz³onka-
mi grup parafialnych, którymi mam przy-
jemnoœæ siê opiekowaæ. Wiele wsparcia
i ¿yczliwoœci okazuj¹ mi tak¿e moi kole-
dzy-kap³ani, z którymi tutaj pos³ugujê z
ks. Proboszczem na czele.

7. Co wype³nia tydzieñ pracy Ksiê-
dza? Jakie Ksi¹dz ma obowi¹zki w
naszej parafii?

Wiêkszoœæ dnia spêdzam na katechiza-
cji w Szkole Podstawowej nr 58. W pa-
rafii prowadzê Kr¹g Biblijny, opiekujê siê
ma³¿eñstwami w ramach Duszpasterstwa
Ma³¿eñstw a tak¿e odpowiadam za przy-
gotowanie dzieci do przyjêcia I Komu-
nii Œwiêtej.

8. Ulubione zajêcia w wolnych chwi-
lach?

Lubiê czytaæ, ogl¹daæ filmy i spacero-
waæ.

9. Co chcia³by Ksi¹dz pozostawiæ po
sobie w naszej parafii?

Kap³an po ³acinie to pontifex, czyli do-
s³ownie, budowniczy mostów. Ksi¹dz
stara siê doprowadziæ ludzi do spotkania
z Bogiem. Jeœli uda mi siê spotkaæ ludzi
z Bogiem, bêdê spe³nionym kap³anem.

Dziêkujê za poœwiêcony czas i ¿yczê
owocnej pracy na Tysi¹cleciu!      A.D.

4 5


